Cởi mở và dành cho tất cả mọi đối tượng
Cần có cơ hội dành cho bất kỳ người nào muốn làm tình
nguyện – bất kể giới tính, tuổi tác hay sự khác biệt về văn hóa.

Bạn có muốn biết thêm về các
hoạt động tình nguyện ở nơi bạn

• 48% dân số tham gia vào
hoạt động tình nguyện mỗi năm.
• Tổng số đóng góp của các tình
nguyện viên Na-uy tương đương với
115.000 nhân viên làm việc chuyên
trách. Con số này nhiều gấp ba lần
số người làm việc trong ngành dầu
mỏ tại Na-uy!
• 84% người dân Na-uy là thành
viên của ít nhất một tổ chức.

Bạn cũng có thể đến văn
phòng tình nguyện tại địa
phương để hỏi về các tổ chức tại
nơi bạn sống!

FRIVILLIGHET NORGE, St. Olavsgate 25, 0166 Oslo.
www.frivillighetnorge.no, post@frivillighetnorge.no,
tlf: 21 56 76 50
12 | FRIVILLIGHET NORGE

BẠN CÓ BIẾT?

Denne brosjyren er del av et inkluderingsprosjekt
som gjennomføres av Frivillighet Norge med støtte
fra Kulturdepartementet og IMDi.

VIETNAMESISK

Tham gia các hoạt động tình
nguyện là một cách để biết và
hiểu người khác tốt hơn. Các
hoạt động tình nguyện cởi mở và
dành cho mọi đối tượng là một
phần quan trọng của một xã hội
cởi mở và dành cho tất cả mọi
người.

sống không? Chính quyền tại địa
phương hoặc hội đồng quận nơi
bạn ở có thể có danh sách các
đội và hội ở địa phương trên
trang web của họ. Nhiều tổ
chức có các văn phòng
quốc gia có thể cho bạn
biết những hoạt động
nào đang diễn ra tại nơi
bạn sống. Bạn sẽ thấy
danh sách nhiều tổ chức
trên trang web của Hội
các NGOs tại Na-uy:
www.frivillighetnorge.no

Design og produksjon:
Itera Gazette

Bạn sẽ gặp những người có
cùng mối quan tâm với mình.
Bạn sẽ nhìn thấy mọi người từ
một góc độ mới. Họ không chỉ là
sinh viên, người lái xe buýt hay
giáo viên – họ là Assad, Petter và
Fatima.

CHÀO MỪNG BẠN GIA NHẬP ĐỘI
NGŨ TÌNH NGUYỆN VIÊN!
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ĐỘI NGŨ TÌNH NGUYỆN VIÊN CẦN ĐẾN BẠN!
Có 100.000 tổ chức tình nguyện tại Na-uy. Các tổ chức này tham gia vào
mọi hoạt động người ta có thể tưởng tượng ra – từ tôn giáo đến thể thao,
âm nhạc và trò chơi điện tử. Chúng tôi bảo đảm rằng bạn sẽ tìm thấy một tổ
chức phù hợp với mình.
Các tổ chức tình nguyện làm cho
xã hội thêm phong phú. Họ mang
con người lại gần nhau, khích lệ
các cộng đồng, giúp mọi người
kết bạn và tận hưởng tình bạn,
đồng thời thắt chặt thêm các mối
liên kết xã hội.
Làm tình nguyện không chỉ là
giúp đỡ người khác mà còn
tạo cơ hội để bạn tham gia vào
những hoạt động mà bạn tin
tưởng - dù ở trong thánh đường,
trên sân cỏ hay trong chính trị.
Những công cụ quan trọng nhất
mà các tổ chức tình nguyện có
được là công sức tình nguyện và
sự đóng góp tài chính của các
thành viên, các bậc cha mẹ và
những người khác có liên quan.
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Tổng số đóng góp của các tình
nguyện viên Na-uy tương đương
với 115.000 nhân viên làm việc
chuyên trách. Các tổ chức này
mong muốn có thêm nhiều người
tham gia hơn nữa.
“Chúng tôi tin rằng hoạt động
tình nguyện đối với xã hội chúng
ta còn quan trọng hơn dầu mỏ.
Không có những người tình
nguyện, xã hội Na-uy sẽ bị chao
đảo đến mức phải dừng lại! Vì
vậy, lần tới khi được đề nghị làm
một việc gì đó cho một đội thể
thao, đội nhạc diễu hành hay Hội
Chữ thập Đỏ, bạn hãy nói ‘đồng
ý’ nhé. Cả bạn và xã hội đều sẽ
tốt thêm một chút nhờ đó đấy.”

BIRGITTE BREKKE,
Chủ tịch Hội NGOs (các tổ
chức phi chính phủ) tại Na-uy,
Frivillighet Norge

FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG!
I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på
med alle tenkelige aktiviteter – fra religion til sport, musikk og
dataspill. Du finner garantert en organisasjon som passer for deg.

Frivillige organisasjoner gjør
samfunnet rikere. Organisasjonene knytter mennesker
sammen, skaper liv og røre og
gjør at folk blir kjent, trives og
får tillit til hverandre.
Frivillighet handler ikke bare
om å hjelpe andre. Det handler
like mye om å delta i en aktivitet man tror på – enten det er i
moskeen, på fotballbanen eller i
politikken.
De frivillige organisasjonenes
viktigste verktøy er frivillig
arbeid og pengegaver fra med-

lemmer, foreldre og andre som
engasjerer seg.
Den frivillige innsatsen i Norge
tilsvarer 113 500 årsverk. Organisasjonene ønsker å få enda
flere med på laget.
Vi mener at frivilligheten er
enda viktigere for samfunnet
vårt enn oljen. Uten frivillig
innsats stopper Norge! Si derfor
BIRGITTE BREKKE,
”ja” neste gang du blir spurt
daglig leder Frivillighet Norge
om å ta på deg en oppgave for
idrettslaget, korpset eller Røde
Kors. Det vil gjøre både deg selvVỀ TRANG ĐẦU: Chiếc bánh
og samfunnet vårt litt rikere.waﬄe hình trái tim từ lâu đã trở thành

biểu tượng của tinh thần đồng đội và
tình nguyện. Ngày nay chiếc nem, bánh
samosas hay burrito cũng hoàn toàn có
thể tượng trưng cho
tinh thầnNORGE
đó. | 3
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“Trở thành tình nguyện viên
nghĩa là nhận trách nhiệm
đối với xã hội mà chúng ta
đang sống và góp phần thay
đổi cuộc sống của chính
bạn. Điều đó có nghĩa là bạn
đang hành động chứ không
phải chỉ nói suông”
AREZO BANAFSHEH,
ban liên lạc cho người nhập cư và
chính quyền
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THẾ NÀO LÀ
MỘT TỔ CHỨC TÌNH
NGUYỆN?
Tổ chức tình nguyện gồm những người
cùng làm việc cho một mục đích hay một
hoạt động mà không nhận tiền từ đó. Các tổ
chức tình nguyện thuộc quyền sở hữu của
chính các thành viên, tự đặt ra chương trình
hoạt động cho mình, và độc lập với chính
quyền trung ương và địa phương. Các tổ
chức thường có các cuộc họp, thành
viên và nội quy về việc thực
hiện các quyết định.
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Các tình nguyện viên tham gia vào những hoạt động gì?

10 %

6%

13 %

17 %

VĂN HÓA, GIẢI TRÍ, THỂ THAO

NHÀ Ở VÀ TÀI CHÍNH
PHÚC LỢI
CHÍNH TRỊ, HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO, MÔI TRƯỜNG
TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG
6 | FRIVILLIGHET NORGE

54 %

BẠN CÓ ĐANG ĐÓNG GÓP PHẦN MÌNH?
48% dân số Na-uy tham gia vào hoạt động tình nguyện trong các tổ
chức mỗi năm. Nhưng thế nào là “hoạt động tình nguyện”?
Hoạt động tình nguyện là những
công việc được thực hiện miễn
phí cho một tổ chức tình nguyện.
Chơi nhạc trong một đội nhạc diễu
hành không được coi là hoạt động
tình nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn
tình nguyện làm việc miễn phí, ví
dụ với tư cách là một thành viên
trong ban, giúp lên kế hoạch cho
các cuộc biểu diễn hay chuyến đi,
hoặc tham gia bán đồ cũ để gây
quỹ, thì lúc đó bạn đang thực hiện
hoạt động tình nguyện.
Hoạt động tình nguyện giúp cho
bánh xe của xã hội tiếp tục quay.
Không có các ông bố bà mẹ tình
nguyện giúp, chẳng đội nhạc
diễu hành nào có thể hoạt động
được lâu dài.

đời, nhưng mục tiêu và hoạt
Các tổ chức tình nguyện hoạt
động của các tổ chức này đã có
động một cách công khai và
nhiều thay đổi. Ngày nay, hầu hết
tất cả mọi người đều biết “quy
các tổ chức tình nguyện ở Na-uy
luật của trò chơi”, ví dụ như tiền
hoạt động trong các lĩnh vực văn
của tổ chức có thể được sử
dụng vào những việc gì. Đa số
hóa, thể thao và các hoạt động
giải trí khác.
người dân và chính quyền đều
tin tưởng những tổ chức này, vì
thế việc gây quỹ hoạt động được
dễ dàng hơn. Một lợi thế của
NHIỀU CƠ
việc thành lập tổ chức là
HỘI
càng nhiều người tham
Có 100.000 tổ chức tình nguyện
gia thì các hoạt động
tại Na-uy. Có những tổ chức lớn, hoạt
càng ít bị phụ thuộc
động trên phạm vi toàn quốc, nhưng đại đa
số đều là những tổ chức nhỏ tại địa phương.
vào một số cá nhân
Âm nhạc, múa, trò chơi điện tử, thể thao, tôn
cụ thể.
giáo, bảo vệ môi trường, hoạt động xã hội, giúp
làm bài tập về nhà, trợ giúp, chính trị, đào tạo và
Hoạt động tình
các hoạt động giải trí ngoài trời chỉ là một vài ví
nguyện có tổ chức
dụ về những hoạt động mà các tổ chức này thực
đã có lịch sử lâu
hiện. Chỉ ở riêng Oslo đã có hơn 300 tổ chức
dành cho và được điều hành bởi nhiều nhóm
thiểu số khác nhau.
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“Lúc đầu tôi đến với KRIK
và KrFU chủ yếu chỉ vì tôi
có nhiều bạn bè tham gia
các hoạt động ở đó. Sau
đó, tôi bắt đầu quan tâm
đến những gì các tổ chức
này đang làm và các mục
tiêu của họ.”
BAGUMA BURANGA,
BURO
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Nguồn lực của các tổ chức tình nguyện

20 %
49 %

31 %

ĐÓNG GÓP + TÌNH NGUYỆN
BÁN HÀNG/PHÍ/PHÍ HỘI VIÊN
CẤP TỪ NGÂN SÁCH CÔNG

Nguồn lực tình nguyện
Hầu hết các tổ chức tình nguyện
không có nhân viên, ngân quỹ
hạn hẹp và trông chờ hoàn toàn
vào nỗ lực của những người tình
nguyện. Các tổ chức và hoạt
động của họ không thể tồn tại nếu
không có công sức tình nguyện

của các thành viên, các bậc cha
mẹ và những người khác. Các
đội bóng đá chẳng hạn, sẽ không
thể tồn tại lâu dài nếu không có
sự đóng góp của các bậc cha mẹ
bằng cách giặt giũ trang phục,
lái xe đưa con đến các trận đấu,

đi huấn luyện, bán bánh waﬄes
(và nem), hay chịu trách nhiệm
tổ chức mọi việc. Tiền hội phí rất
thấp nên không thể đủ trả cho các
huấn luyện viên chuyên nghiệp và
người quản lý chuyên trách được.
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TÔI SẼ ĐƯỢC GÌ TRONG ĐÓ?
Hoạt động tình nguyện mang lại rất nhiều
lợi ích, mặc dù không phải về mặt tiền
bạc: Sau đây là một số lý do để tham gia:
… gặp gỡ mọi người.
… c thêm điều mới.
… hàm một việc bạn thích làm.
… vui vẻ.

HÃY CÙNG THAM
GIA!
Các con bạn đã bao giờ được mời
tham dự một sự kiện do một tổ chức
đứng ra thực hiện chưa? Bạn có thể tin
chắc rằng họ cũng mời cả các bậc cha
mẹ nữa. Các tổ chức tình nguyện muốn
những bậc cha mẹ quan tâm đến con
cái cùng tham gia. Hãy hỏi xem bạn
có thể giúp họ bằng cách nào!!

… được công nhận và tôn trọng.
… tranh đấu cho sự nghiệp mà bạn tin tưởng.
… thu được những kinh nghiệm giá trị khi bạn đang tìm việc làm.
… giúp trẻ em sử dụng thời gian rảnh rỗi vào những việc hữu ích.
… các bạn của bạn cũng tham gia.
… giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
… ử dụng thời gian rỗi của mình để làm một việc có ý nghĩa.
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“Các hoạt động tình nguyện
đã giúp chúng tôi lập ra một
sân chơi cho sinh viên từ các
nền văn hóa khác nhau gặp
gỡ và chia sẻ các ý tưởng và
suy nghĩ.”
AMIN ASSKALI,
hội sinh viên Ả-rập của trường Đại học
Tổng hợp Oslo
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